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201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201807  
Arkivsaksnr.: 18/2010     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 29.4.2019.  
Reguleringsbestemmelser, datert 24.5.2019. 
Planbeskrivelse, datert 2.5.2019. 
ROS-analyse, datert 2.2.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til varsel om oppstart. 
 
Sammendrag: 
Planutvalget i Øyer vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, å legge 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart datert 29.4.2019 og planbestemmelser 
datert 24.5.2019 med rådmannens forslag til endringer, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Kongsvegen 3 Eiendom AS. Plankonsulent er Planråd AS. 
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum og har adressen Kongsvegen 3. Nærmeste nabo på 
nordsiden er Coop Ekstra som har adresse Kongsvegen 5. Planen grenser mot Kongsvegen i 
vest og på sørsiden ligger Hafjellrampa - et handelstorg med butikker, kontor og leiligheter. 
Mot øst er det etablerte fotballbaner og friområder på Øyer idrettsplass. 
 
PLANSTATUS 
Kongsvegen 3 er i gjeldende områdeplan for Øyer sentrum, vedtatt 21.03.2013, regulert til 
sentrumsformål. Sammen med Coop Extra i Kongsvegen 5 utgjør planområdet S2. Formålet 
omfatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting og 
bevertning og boligformål. 
 
PLANPROSESS 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og Øyer kommune den 6.9.2018. 
Planforslaget er utarbeidet i dialog med kommunen.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Byavisa den 16.10.2018 og berørte parter, 
offentlige instanser ble varslet i eget brev datert 16.10.2018. Frist for å komme med innspill 
var 20.11.2018. Det kom 5 innspill til dette varselet. Innspill til varsel om oppstart av 
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planarbeidet, er gjennomgått i planbeskrivelsen i sammendrag med forslagsstillers 
kommentarer. De innspill som er tatt til følge er innarbeidet i planforslaget.  Det ble holdt et 
informasjonsmøte/åpent møte om planarbeidet 29.1.2019 på Tingberg. Foreløpig planarbeid 
ble lagt frem på møtet. 
 
PLANFORSLAG 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en utvidelse av dagens næringsbebyggelse 
og arealene mellom Kongsvegen 3 og 5 i tråd med gjeldende sentrumsplan. 
 
I tillegg til å regulere større arealer til næringsareal tilknyttet Kongsvegen 3 skal arealet 
mellom Kongsvegen 3 og 5 reguleres til torg. Torget brukes til daglig parkering. Torget skal 
også kunne tilrettelegges for flere bruksområder; eksempelvis handel, servering, flerbruk ved 
arrangementer og ulike andre aktiviteter med ulikt bruksformål. Et viktig plangrep er å sikre 
tilgjengelighet mot idrettsplassen i øst. Planen legger videre til rette for at det kan oppføres 
trapp/amfi som bebyggelse, en scene og/eller andre tiltak som gir en naturlig tilknytning til 
torget. Plangrensen omfatter ikke skråningen mot idrettsplassen, men utformingen ivaretar 
sammenhengen av arealene.  
 
Når det gjelder forankring til bestemmelsene i gjeldende plan for Øyer sentrum er prinsipper 
for S2 videreføres i planforslagets bestemmelser. 
 
Bebyggelsen 
Planforslaget åpner for ombygging av eksisterende forretningsbygg. Det er ønskelig å rive 
eksisterende hovedplan og kun la kjeller og bærepunkter blir stående igjen. Eksisterende 
grunnflate utvides hovedsakelig mot sør og vest, innenfor foreslåtte byggegrenser  
 
I gjeldene plan er det krav om 2. etasjer mot Kongsvegen. Et forprosjekt som vises i 
planbeskrivelsen viser et bygg med en etasje mot Kongsvegen, men deler av underetasjen 
vises også mot Kongsvegen. 
 
I gjeldene plan står det at bebyggelsen som hovedregel skal ha saltak. I forprosjektet er det 
vist et bygg med flatt tak. Bestemmelsene åpner for å tillate flatt tak. 
 
Materialbruk 
Forslagsstiller tenker å omsøke et moderne forretningsbygg med flatt tak. Fasadematerialer 
vil være en kombinasjon av stålplatekassetter og elementer av tre med grov struktur. I 
planbeskrivelsen vises fasadeuttrykk som er vurdert i forprosjektet.  
 
Grad av utnytting 
I planbeskrivelsen fremgår at det i reguleringsplan for Øyer sentrum tillates en % BYA på 50 
%. Videre at det i samme plan gitt gesims- og mønehøyder for sentrumsområde S2 på hhv. 
11 og 15 m. I gjeldende plan fremgår også at utnyttelsesgraden kan økes ved gitte 
betingelser. Det fremgår av planbeskrivelse og planbestemmelser at regulanten ønsker å øke 
utnyttelsesgraden på arealet avsatt til bebyggelse og anlegg til 75 % BYA. 
 
Adkomst/innkjøring 
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Adkomst inn på planområdet opprettholdes med dagens adkomst. Siktlinjer er innarbeidet i 
planen. Det er ikke vurdert at reguleringsformålet vil øke trafikken inn i området. Det er ikke 
tatt høyde for å endre dagens avkjørsel. 
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 2.2.2019 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med 4 hendelser der risiko ikke kan elimineres; alle 
av trafikal art. For å senke risikonivået til akseptabelt nivå så vil god skilting og oversiktlige 
trafikkmønster være påkrevet. 
 
Renovasjon 
Avfallshåndtering vil bli plassert i nærheten av varelevering på det sørøstre hjørne av bygget. 
 
 
Vurdering: 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og merknader er nærmere gjennomgått og 
vurdert i planbeskrivelsen. Innspill og merknader er i hovedsak imøtekommet og innarbeidet 
i planforslaget. På bakgrunn av det innsendte planmaterialet har rådmannen følgende 
kommentarer:  
 
AREALFORMÅL 
Arealformålene er i tråd med sentrumsformål i overordnet plan, og det er lagt inn 
byggegrenser som avgrenser bygningsmassen i tråd med overordnet plan. 
 
UTFORMING OG ESTETIKK/MATERIALBRUK 
I planbeskrivelsen er det vist til et forprosjekt for mulig bebyggelse på tomten. Dette viser et 
bygg med full 1.etasje, samt en liten del av kjelleretasjen som fasade mot Kongsvegen. Det er 
tegnet med flatt tak og fasaden er en kombinasjon mellom stålkassetter og treverk. Fasaden 
mot Kongsvegen ansees som «aktiv». Beskrivelser av mulige utforminger i en planbeskrivelse 
er ikke juridisk bindende ved behandling av byggesak, så krav til utforming må utformes som 
«skal-bestemmelser» i planbestemmelsene dersom de skal være ufravikelige. Rådmannen 
mener bestemmelsene ivaretar de overordnede føringene i sentrumsplanen. 

 
UTNYTTELSESGRAD 
I planbestemmelsens pkt. 3.1.3 åpnes det for at det kan tillates bygg på en etasje over 
bakkenivå. I overordnet plan er det krav til minimum to etasjer langs Kongsvegen. 
Rådmannen har under tvil kommet frem til at det kan aksepteres slik bestemmelsen er 
formulert, da øvrige forretninger langs Kongsvegen/Hundervegen ikke har flere etasjer. Det 
kan være at dersom det stilles krav til at det bygges i to etasjer, så vil prosjektene stoppe opp 
eller ikke bli realisert. Merk at bestemmelsene ikke krever at det opparbeides underetasje 
under hele bygget, kun ut mot Kongsvegen. 
 
For senere utbygging med flere etasjer, kunne det vært foreslått at bygget skulle blitt 
dimensjonert for dette, men siden tekniske krav til bygg stadig er i endring, så må det enten 
settes som krav at det skal bygges to etasjer over bakkenivå (H1 og H2) eller aksepteres 
grunneiers ønske om at H0 medregnes i kravet til to etasjer.  
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Utnyttelsesgraden er satt til 75 % BYA. Det åpnes for en større utnyttelsesgrad i gjeldende 
plan dersom dette redegjøres for. Planbeskrivelsen redegjør ikke for dette, men rådmannen 
finner det ønskelig med høy utnyttelsesgrad i sentrum og foreslår at dette ikke begrunnes 
videre. 
 
ROS-ANALYSEN 
Alle risikopunkter som er avdekket er knyttet opp til trafikale forhold. Det vil alltid medføre 
risiko når flere funksjoner skal opptre på samme areal. Rådmannen mener det bør inntas i 
bestemmelsene at parkeringsarealet skal oppmerkes på asfalten før bygget kan tas i bruk. 
Ved oppmerking skal torgfunksjonen også hensyntas. Videre skal det utarbeides en plan for 
skilting mht trafikksikker varelevering. Skiltingen skal være på plass før bygget kan tas i bruk. 
 
PLANBESTEMMELSENE 
Rådmannen foreslår følgene endringer i bestemmelsene: 
 
Pkt. 2.1 - Ny setning om overvannshåndtering: 
Det skal i byggesøknaden vise hvordan overvannet skal håndteres. Håndteringen må 
godkjennes av kommunen. 
 
Rådmannens begrunnelse: Overvann er et viktig tema. Innenfor planområdet er det ikke pr i 
dag infiltrerende flater. Det må vises hvordan overvann skal håndteres. 
 
Pkt. 2.2 – Illustrasjonsplan, presisering av arealformål torg 
Illustrasjonsplanen skal være godkjent før tillatelse blir gitt og byggearbeider settes i gang 
innenfor arealformålet F/K/T. Illustrasjonsplanen skal vise eksisterende og framtidig terreng, 
torgfunksjon, parkeringsplasser, interne kjøreveier, varetransport, av- og påstigningssoner, 
ganglinjer, beplantning, belysningspunkter, skilter m.v.  
 
Rådmannens begrunnelse: I bestemmelsen må det fremgå at det er byggetiltak innenfor 
arealformålet til bebyggelse og anlegg som ikke kan få tillatelse før illustrasjonsplanen er 
godkjent. 
 
Pkt. 3.4, tillegg i andre avsnitt: 
I den aktive fasaden mot Kongsvegen skal minst 60% av fasaden være av glass. Tre skal ellers 
være det dominerende fasadeelementet på veggen mot nord, sør og vest. Glass for innsyn til 
lokalene tillates. For at tre skal være det dominerende fasadeelementet, må dette utgjøre 
minst 75 % av hver fasadevegg når glass og evt. dører/innganger er trukket fra. 
  
Rådmannens begrunnelse: Det er vanskelig å vurdere hva som ansees som «dominerende», 
så det foreslås å tallfeste dette. 
 
Pkt. 5 Rekkefølgebestemmelser, to nye punkt:  
 
5.2 Før næringsbygget skal tas i bruk skal torgarealet innenfor egen eiendom være 
opparbeidet i tråd med godkjent illustrasjonsplan. Parkeringsplasser skal være oppmerket for 
å stramme opp parkeringskulturen. 
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5.3 Før næringsbygget tas i bruk skal det være tilstrekkelig skiltet til varelevering, slik at 
denne kan gjøres på en trafikksikker måte.  
 
Rådmannens begrunnelse: For å sikre at det det opparbeides torgelementer, er det behov for 
å sette rekkefølgebestemmelser for torg. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart datert 29.4.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 24.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med 
rådmannens forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene:  
 

 Pkt. 2.1 - Ny setning om overvannshåndtering: 
Det skal i byggesøknaden vise hvordan overvannet skal håndteres. Håndteringen må 
godkjennes av kommunen. 
 

 Pkt. 2.2 – Illustrasjonsplan, presisering av arealformål torg 
Illustrasjonsplanen skal være godkjent før tillatelse blir gitt og byggearbeider settes i 
gang innenfor arealformålet F/K/T. Illustrasjonsplanen skal vise eksisterende og 
framtidig terreng, torgfunksjon, parkeringsplasser, interne kjøreveier, varetransport, 
av- og påstigningssoner, ganglinjer, beplantning, belysningspunkter, skilter m.v.  

 
 Pkt. 3.4, tillegg i andre avsnitt: 

I den aktive fasaden mot Kongsvegen skal minst 60% av fasaden være av glass. Tre 
skal ellers være det dominerende fasadeelementet på veggen mot nord, sør og vest. 
Glass for innsyn til lokalene tillates. For at tre skal være det dominerende 
fasadeelementet, må dette utgjøre minst 75 % av hver fasadevegg når glass og evt. 
dører/innganger er trukket fra. 
 

 Pkt. 5 Rekkefølgebestemmelser, to nye punkt:  
5.2 Før næringsbygget skal tas i bruk skal torgarealet innenfor egen eiendom være 
opparbeidet i tråd med godkjent illustrasjonsplan. Parkeringsplasser skal være 
oppmerket for å stramme opp parkeringskulturen. 
 
5.3 Før næringsbygget tas i bruk skal det være tilstrekkelig skiltet til varelevering, slik 
at denne kan gjøres på en trafikksikker måte. 

 
  
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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PLANID 201902 - KONGSVEGEN 10 - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201902  
Arkivsaksnr.: 19/595     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 9.5.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 9.5.2019 
4. ROS-analyse, udatert, men mottatt 9.5.2019  
5. Illustrasjon, fremtidig situasjon 
6. Merknader og svar 
7. Illustrasjonsplan, dagens situasjon 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
 
Saksutredning: 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Solvang Byggprosjekt AS på 
vegne av grunneier Granrudtorget AS.  
 

BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum, sør for 
Kiwi-bygget.  
 
PLANSTATUS 
Planområdet inngår i reguleringsplan for 
Øyer sentrum som S5 (planid 201102). I 
området foregår det reguleringsarbeid for 
Kongsvegen 3 samt reguleringsplan for E6. 
Kommunedelplan for Øyer sør er også under 
revisjon.  
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PLANENS FORMÅL 
Formålet med reguleringsendringen er å flytte dagens adkomst, regulert i reguleringsplan for 
Øyer sentrum, slik at denne kommer i større avstand fra forretningsbygget. Øvrige 
bestemmelser for S5 i reguleringsplan for Øyer sentrum videreføres.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 26.3.2019. Iht. KU-forskriftens bestemmelser utløser ikke 
reguleringsarbeidet krav til konsekvensvurdering. Innspillene til varsel om oppstart er 
besvart av regulanten og hensyntatt i planarbeidet der dette er aktuelt.  
 
 

PLANFORSLAGET 
Reguleringsplanen endrer kun 
plassering av adkomst inn på S5. Øvrige 
føringer for S5 i reguleringsplan for 
Øyer sentrum (201102) legges inn som 
bestemmelser, siden nyere plan 
erstatter elder plan for et konkret 
område dersom ikke annet er 
ettertrykkelig bestemt. 
 
 
  

 
Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen videreføres med BYA 50 %, men det åpnes i bestemmelsene for at 
utnyttelsesgraden kan økes til inntil 75 % BYA. Dette er sammenfallende med dagens 
bestemmelser for området. Det er krav om ytterligere detaljplan dersom S5 skal 
videreutvikles utover dagens bruk til parkering. Det åpnes for at detaljreguleringsplan kan 
frafalles i gitte tilfeller etter en konkret vurdering. Dette er også sammenfallende med 
bestemmelsene i reguleringsplan for Øyer sentrum. 
 
Trafikksikkerhet 
Ved å flytte adkomsten inn i området vekk fra forretningsinngangen vil det bli en langt 
sikrere løsning for myke trafikanter som ankommer området til fots eller med sykkel. 
Siktlinjer er ivaretatt. Ved å forskyve adkomsten sørover, så vil det også bli mer oversiktlig 
mht avkjøringen til forretningsområdet på motsatt side av Kongsvegen.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, mottatt 9.5.2019. Ut fra analysen 
er det avdekket risiko mht trafikkuhell.  

 Ikke overholdt vikeplikt – lav fart og oversiktlig kryss gjør at konsekvensene er små. 
 Ulykke med gående/syklende inne på parkeringsområdet – bedre avstand fra 

forretningsinngang til adkomst vil gjøre at området blir sikrer å ferdes i for myke 
trafikanter. 
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Vurdering 
Planforslaget viderefører de bestemmelser som gjelder området S5 i reguleringsplan for Øyer 
sentrum (201102). Når det i tillegg inntas bestemmelse om at det må til en ny 
detaljregulering for å endre dagens bruk av området (parkering), er det ivaretatt at 
utviklingen av området styres gjennom en reguleringsplan.  
 
Ved å sette krav til en helhetlig illustrasjonsplan for opparbeidelse av parkeringsplasser, så vil 
dette sikre området for en mer planmessig kjøring og parkering. Hovedgrepet med 
planarbeidet minsker risiko for trafikkuhell ved inngangspartiet til forretningsbygget, men 
den generelle risikoen for påkjørsler vil være til stede i hele planområdet. Det er derfor 
meget viktig at plassen opparbeides etter en godkjent illustrasjonsplan. Denne må innsendes 
samtidig med søknad om tiltak for å flytte dagens adkomst. Videre må det være 
opparbeidelse i tråd med denne før adkomsten kan tas i bruk.  
 
Ut over dette er planforslaget sammenfallende med de bestemmelser som er aktuelle for S5 
i reguleringsplan for Øyer sentrum. 
 
 
OPPSUMMERING 
Rådmannen foreslår at reguleringsplanforslaget med tilhørende dokumenter legges ut til 
offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 159b  
Arkivsaksnr.: 16/2177     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 10.5.2019 
2. Planbeskrivelse datert 10.5.2019 
3. Reguleringsbestemmelser datert 03.06.2019  
4. ROS-analyse datert 10.5.2019 
5. Hellningskart datert 16.5. 2019 
6. Illustrasjonsplan 
7. Notat VA-plan datert 20.5.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Hundbergslia, med plankart datert 10.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av 
Hundbergslia hytteplanlag.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i 
verneskogsområde på begge 
sider av Holmsetervegen fra 
800 moh og grensa til Øyer 
statsallmenning.  
 
PLANSTATUS 
Plan for Hundbergslia ble 
utarbeidet i mars 1971, som 
disposisjonsplan for 
Hundbergslia hytteområde, 
godkjent 5. september 1973. 

Planområde
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Godkjenningen omfattet 74 nye hyttetomter.  
Det ble utarbeidet reguleringsplan for hyttefeltet, som ble godkjent 24.02.2005 og som 
omfattet fortetting med 26 nye tomter. I forbindelse med denne reguleringen, ble 19 gamle 
hytter og tomter på sørsiden av Holmsetervegen og opp til Øyer statsallmennings grense 
med i denne reguleringsplanen.  
 
PLANENS FORMÅL 
Hensikten med planarbeidet, er forslag om en ny fortetting med 49 tomter, samt en 
delingstom, samt å åpne for innlegging av vann i hytter når det etableres godkjent 
avløpsanlegg. Fremdeles skal det aksepteres at noen ikke ønsker hevet standard, så løsning 
med vannpost eller vann til yttervegg videreføres. 
 
Planforslaget åpner for at det skal være tillatt å gjerde inn deler av tomta, inntil 400 m2. Det 
foreslås videre endring av skiløyper.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med Øyer kommune den 02.12.2016.  
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i Byavisa den 05.10.2017. Berørte hytteeiere/grunneiere 
og offentlige og private instanser ble i tillegg varslet i eget brev / epost, datert 26.09.2017.  
Det er avholdt tre grunneiermøter, to møter med GE, ett møte med GLØR og 6 møter med 
Øyer kommune, sist den 10.04.2019 og møte/befaring den 08.05.2019. 
 
Innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet er beskrevet og vurdert under pkt 4, 
Planprosess, - se denne i vedlegg 3.  
 
PLANFORSLAGET 
Bebyggelse  
Det er i planen foreslått en 
fortetting med 49 nye tomter, 
samt en tomtedeling. Planen er, i 
tråd med kommuneplanens 
arealdel, utvidet i nordøstre del for 
plass til 3 nye tomter, samt en 
eksisterende hytte. Videre er 
planen utvidet i nordvestre del 
med en mindre trekant under gnr. 
98 bnr. 7 mellom Holmsetervegen 
og gamle Holmsetervegen, pga. at 
den gamle Holmsetervegen er 
adkomst til deler av det nordlige 
område. Fortettingen med nye 
tomter er ellers fordelt over hele 
planområdet, vesentlig i sør-, vest- 
og nordlige områder.  
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Strømforsyning/energiløsning 
Fra tidligere har Gudbrandsdal Energi AS tilrettelagt for strømtilknytning for deler av 
planområde. For nedre og nordre område er det ikke tilrettelagt for strøm i dag. Her må det 
etableres en ny trafostasjon med forsyningsnett ut til de enkelte tomtene. Gudbrandsdal 
Energi AS er i gang med planlegging av strømforsyningen for dette område, samt en 
oppgradering av områder som har strømforsyning i dag. 
 
Vann- og avløpsanlegg 
Omreguleringen medfører at det blir tillatt å legge inn vann i hyttene, under forutsetning at 
det etableres godkjent anlegg for rensing av avløp, både gråvann og svartvann. Innlegging av 
vann blir et frivillig tilbud. Det er ikke alle som ønsker denne standarden, og de vil fortsatt ha 
samme standard som i dag.  
Eksisterende og nye hytter kan etablere lukket avløpsanlegg etter søknad til kommunen. 
 
Det er utarbeidet et forprosjekt, Notat VA-plan for Hundbergslia hytteområde, av Asplan Viak 
av mai 2019, som følger vedlagt. Før det kan tillates innleggelse av vann må det utarbeides 
en helhetlig plan for vann- og avløpssystem innenfor hele planområdet. Dette skal vise hvilke 
løsninger som kan aksepters innenfor området. 
 
Inngjerding av hyttene 
Det tillates å oppføre gjerde inntil 400 m2 rundt hver hytte. Det skal ikke hindre den frie 
ferdselen mellom hyttene og beiteretten forringes ikke av dette. Gjerde skal hindre at husdyr 
kommer inntil hyttene og bilparkering og at det blir husdyrmøkk ved inngangsparti, på trappa 
og på platting ved hyttene. Gjerde skal være i treutførelse og utformes slik at det ikke 
representerer en fare for vilt og husdyr. 
 
Arealregnskap 
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ROS-analyse 
ROS-analysen peker på punkter og risikonivå i planen. Av disse er det 2 hendelser som er 
angitt med avbøtende tiltak under oppsummering av analysen. Dette gjelder pkt 5 avrenning 
til bekker og pkt 40 adkomst for brannbil/nødetater. Det vises til reguleringsbestemmelsene 
om avbøtende tiltak for håndtering av infiltrasjonsvann og avløpsvann og 
overvannshåndtering, - VAO-plan i notat VA-plan fra Asplan VIak. I reguleringsbestemmelse 
pkt 8, hensynssone H 320 1-3, er det tatt inn krav og forutsetninger der 
buffersone/aktsomhetsområde for bekkeflom berører eksisterende og nye tomter.  
 

                 Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. 
Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
kritisk 

4 
Alvorlig/ 
farlig  

5.  
Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

  
5. Svært sannsynlig 

/kontinuerlig 

          

  
4. Meget sannsynlig/ 

periodevis, lengre varighet 

          

  
3. Sannsynlig /flere 

enkelttilfeller 
 

    
5 

  
40 

    

  
2. Mindre sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 

  
4  
 

39 
72 
74 

      

  
1. Lite sannsynlig/ ingen 

tilfeller 

12,  
14,  
15,  
61,   
73,  

        

 
Konklusjon 
Planforslaget er basert på en bærekraftig hyttefortetting. Til grunn i planarbeidet er det lagt 
vekt på å utvikle hytteområdet. Fortettingen er foreslått vesentlig i sør-, vest- og nordlige del 
av hytteområdet. Fortettingen er nennsom, med bra kvalitet og det er tatt hensyn til de 
verdifulle myrområdene. 
 
 
 
Vurdering: 
Planforslaget er en oppdatering av bestemmelser i hht dagens lover og forskrifter. Det er en 
utvidelse av planområdet som tar med eiendommene gbnr 100//8, 79 80 og 101/3 og en 
økning av antall tomter/nye hytter innenfor planområdet.  
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HOVEDGREP/PLANGREP OG ANTALL ENHETER 
I varsel om oppstart og oppstartsmøte med Øyer kommune var det anslått fortetting med 25 
nye hyttetomter og 3 nye hyttetomter der planområdet er utvidet. Mottatt planforslag 
innsendt for planbehandling omfatter 50 hyttetomter, dvs en økning på 23 enheter. To av 
disse enhetene er nye tomter/enheter som lå utenfor gjeldende plan. Fortetting av 
gjeldende plan har en betydelig økning i forhold til antall oppgitt i varsel om oppstart. 
 
I gjeldende plan er det avsatt 101 hyttetomter. Av disse er 28 tomter pr. dato ikke bebygd.  
Med denne planendringen vil denne reguleringsplanen få en samlet utbyggingsreserve på 78 
hyttetomter.  
 
Sett fra rådmannens side er det viktig at kvaliteter i gjeldende område ikke ødelegges. For 
Hundbergslia gjelder det eksempelvis at naboskap ikke blir for tette, at natur ikke belastes 
med en urbanisert utbygging, at utbygging for infrastruktur ikke graver i stykker det som er 
av naturkvaliteter. Myrer skal ikke bygges ned og ny bebyggelse/tomter skal plasseres i god 
avstand til og mellom eksisterende bebyggelse. Rådmannen har i planprosessen etterspurt 
prinsipper ved fortetting med tanke på eksisterende hytter som eksempelvis, - ikke bygge inn 
eksisterende hytter med tanke på fri adkomst som hytten/tomten har i dag, beholde tilgang 
til friluftsområder inntil eksisterende tomter, plassering av tomter og bebyggelse for bevaring 
av eksisterende vegetasjon i et område med lav bonitet, unngå innbygging av tomter med 
veger på for eksempel 3 sider mv.  
 
I møte med planavdeling og grunneier(e)/forslagsstiller er tomter foreslått tatt ut av planen 
med bakgrunn i beliggenhet i forhold til myr, til eksisterende hytter mv. Disse har vært 
vurdert på nytt i forbindelse med befaring 8.5.2019 med grunneier/konsulent og 
planavdelingen Øyer kommune. Disse tomtene er ikke tatt ut av planen men re lokalisert i 
innsendt planforslag til behandling. Rådmannen tar planen opp til behandling slik den er 
fremmet uten flere kommentarer.  
 
Rådmannen vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn. 
 
INFRASTRUKTUR 
Planforslaget bygger videre på eksisterende infrastruktur med eksisterende veger og 
strømforsyning. Nye hytter vil kreve etablering av korte adkomstveger.  
 
Det er planlagt oppgradering av trafo/el-forsyning for å ivareta behov ved utvidelse av 
området og økt antall hytter.  
 
VANN OG AVLØP – NY INFRA STRUKTUR 
Notat for etablering av vann- og avløpsløsning er vedlagt saken. Gjennomføring og utbygging 
av vann og avløp forutsetter en overordnet helhetlig plan, gjennomgått og godkjent før det 
kan tillates bygging og bruk av denne. Det er et overordnet hensyn og ivareta eksisterende 
og fremtidig drikkevannsforsyning slik disse forekomstene ikke blir forurenset. Det er tatt inn 
krav til dette i rekkefølgebestemmelser.  
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FLOM 
Det er bekker i området hvor flomsoner berører eksisterende bebyggelse. Flomsonekart med 
buffer viser flere tomter som berøres av flom. Det er innarbeidet en hensynssone for flom, 
H320. Hensynssone flomfare som setter begrensninger i forhold til bygging innenfor 
flomsonen. Dette er innarbeidet i bestemmelsene. 
 

  
 
De 3 bildene viser aktsomhetsområde med 
flomsone på 20 m til hver side av senter 
bekkeløp. Der flomsonen berører 
bebyggelsen er det gitt begrensninger og 
krav mht nybygg og utbygging av 
eksisterende bebyggelse, se pkt 8 i 
bestemmelser, - H320_1-2. Den siste 
flomsonen er ikke tegnet inn på plankartet, 
men vil bli lagt inn i forbindelse med videre 
planbehandling. 
 

 
Flomveier ved åpne/tette stikkrenner, - blå strek åpne stikkrenner og  
rød strek ved tette stikkrenner 
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Det er kun vist disse aktsomhetsområder med hensyn til snøskred, jordskred, steinsprang 
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NATURMANGFOLD 

 
Informasjon fra Naturbase viser en artskartlegging som er skjermet, - rød sirkel Nedre 
Hunntjønn. Med unntak av denne arten er det ikke arter eller informasjon som påvirker 
planen.   
 
BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD 
Slokkevann er etablert i planområdet knyttet til eksisterende tjern. Vanntilgang for 
slokkevann ved brann vil i vinterhalvåret være noe begrenset. Sikkerhetsmessig er dette et 
svakt punkt.  
 
Vinterstid er det kun en adkomstveg til hytteområdet. Dette gjør også området sårbart 
beredskapsmessig. Det er ikke aktuelt å brøyte alternative adkomstveger fra Øyer-siden 
vinterstid.  
 
Det primære her vil ikke være sikring av materielle verdier. Tiltak som ivaretar 
personsikkerhet og assistanse fra nødetater ved sykdom mv. kan være en lokal gruppe fra 
Røde Kors/Norsk Folkehjelp som kan være en beredskapsmessig ventil/tiltak.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Hundbergslia, med plankart datert 10.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert27.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 
B - TILBYGG 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 009/019/002  
Arkivsaksnr.: 18/1812     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Klage, datert 22.5.2019 
Særutskrift, planutvalget 7.5.2019, sak 25/19 
Søknad om dispensasjon, datert 10.1.2019  
Dispensasjon vist til i klage: Særutskrift, planutvalget 13.2.2018, sak 12/18 
Eldre byggesak vist til i klagen, Sørlia 11G – dok1 
Eldre byggesak vist til i klagen, Sørlia 11G – dok2 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en begrunnet søknad om dispensasjon 10.1.2019. Rådmannen var 
positiv til å gi dispensasjon, men planutvalget avslo søknaden den 07.05.2019. Følgende 
fremgår av vedtaket (saknr. 25/19) til planutvalget; 
«Søknaden om dispensasjon avslås.». Rådmannens forslag til vedtak falt med 6 mot 1 
stemme. 
 
Kommunen mottok 22.5.2019 klage på vedtaket. I klagen anføres blant annet at kommunen 
ikke har begrunnet sitt vedtak.  
 
Planutvalget begikk en saksbehandlingsfeil ved å ikke begrunne vedtaket, noe som medfører 
at vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. Rådmannen mener at kommunen ikke kan 
ta stilling til hele klagen før det blir fattet et nytt vedtak med en begrunnelse.  
 
Planutvalget må fatte et nytt vedtak i saken. 
 
Saksutredning: 
Kommunen mottok 22.5.2019 klage på vedtaket. Klagen er fremsatt uten at ansvarlig søker 
har mottatt melding om vedtak. Dette fordi vedtaket er sendt pr brevpost. Ansvarlig søker 
har derimot en kontaktperson her i Øyer som har fått meddelt resultatet muntlig. Det kan 
derfor ansees at vedtaket er kunngjort til søker, klageadgang er opplyst muntlig, klagen er 
mottatt, og at klager har klagerett. Ansvarlig søker ønsker fortgang i saken, siden han sendte 
søknad til Øyer kommune 7.8.2018, og han ønsker å få vedtak i saken så raskt som mulig. 
 
I klagen anføres at kommunen ikke har begrunnet sitt vedtak, og for øvrig klages det på 
søknadens resultat. Det vises i tillegg til en dispensasjon gitt på en av nabohyttene, samt en 
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byggesak som ikke har vært gjenstand for dispensasjonsbehandling. Det bes om at 
planutvalget kommer på befaring før de fatter nytt gyldig vedtak i saken.  
 
Vurdering: 
Planutvalget fattet et vedtak uten å begrunne vedtaket. Vedtak skal begrunnes, og det skal 
begrunnes samtidig som vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven § 24 første ledd. Planutvalget 
brøt forvaltningsloven § 24 da de fattet vedtak i sak nr. 25/19 den 07.05.2019.  
 
Et vedtak kan bli ugyldig dersom forvaltningen ikke har fulgt behandlingsreglene i 
forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven § 41. Det fremgår av ulovfestet rett at et vedtak kan 
være ugyldig dersom vedtak ikke begrunnes eller ved en mangelfull begrunnelse, eks. Rt. 
1981 s. 745. Planutvalget har gitt avslag på en søknad, og ansvarlig søker vil i mindre grad 
kunne nå frem med en klage dersom han ikke vet hvorfor forvaltningsmyndigheten ga et 
avslag. Dette taler for at vedtaket er ugyldig, og søknaden må behandles på nytt av 
planutvalget.  
 
Planutvalget må nå fatte et nytt begrunnet vedtak, noe som også gir planutvalget mulighet å 
fatte et vedtak med et annet resultat enn sist. Planutvalget har anledning til å ta stilling til 
hele klagen, selv om rådmannen kun gjør rede for den delen av klagen som angår 
saksbehandlingsfeil. Dersom planutvalget velger å fatte et nytt vedtak om avslag med en 
begrunnelse, vil klager få anledning til å komme med supplerende argumenter i sin klage før 
klagen på nytt må behandles i planutvalget, og deretter sendt til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
 
Rådmannen har lagt ved klagen i sin helhet samt de vedtakene ansvarlig søker viser til.  
 
Konklusjon: 
Planutvalget må fatte et nytt gyldig vedtak, med en begrunnelse, på søknad om dispensasjon 
fra planbestemmelsene i Sørlia Hyttegrend. Dersom søknad om dispensasjon innvilges, er en 
begrunnelse tilstrekkelig vist i saksfremlegget i forrige sak. 
 
 
Rådmannens to alternative forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
- Søknad om dispensasjon avslås. Avslaget skal begrunnes av planutvalget jf. 
forvaltningsloven § 24. [Begrunnelse settes inn i møtet] 
 
Alternativ 2: 
- Dispensasjonssøknaden innvilges med samme begrunnelse som rådmannens forrige 
saksfremlegg, samt nye opplysninger gitt i klage datert 22.05.2019.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT 
BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1008     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Konsesjonssøknad av 15. mai 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post fra Fridtjof Leif Gillebo av 22. mai 2019 (unntatt offentlighet jf. offl. § 13) 
 
Sammendrag: 
Fridtjof Leiv Gillebo overtok garden Oppigard Gillebu m/underenheter av sin far Arnfinn 
Gillebo i mars 2019. Han søker nå om fem års utsettelse av tilflyttingsfristen for å oppfylle 
den lovbestemte boplikten. Han bor selv med sin familie i Oslo og tenker å eie og fjernstyre 
garden fra sin bopel i Oslo. 
 
Rådmannen mener det er viktig at det er boplikt på Oppigard Gillebu og at boplikten er en 
personlig plikt for eier. Rådmannen mener også at det er forhold ved saken som tilsier at 
Gillebo kan få en viss fristutsettelse slik at han får bestemt seg for hva han vil gjøre med 
garden i det lange løp. Det er ikke angitt noen nærmere begrunnelse for at det omsøkes 
akkurat fem år, utenom at det ofte har vært tale om en fem år utsettelse i andre saker. 
Rådmannen mener fem år er for lang tid for å komme til en beslutning og er bekymret for at 
fristutsettelsen kan bli en sovepute. Etter en samlet vurdering er rådmannen kommet til at 
tilflytting bør skje innen tre år. Det bør også unngås at det kommer til en ytterligere 
utsettelse. Dersom han ikke vil flytte til garden innen tre år bør han heller overdrar den til 
noen som vil bo og drive den.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Fridtjof Leif Gillebo søker om fem års utsatt frist for tilflytting av garden Oppigard Gillebu 
med underenheter. Han overtok garden tidligere i 2019 etter sin far Arnfinn Gillebo. Han 
overtok uten konsesjon ved å bekrefte at han innen ett år ville tilflytte eiendommen og så 
bebo den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).  
 
I søknaden (se vedlegg) er det orientert om foranledningen for gardsoverdragelsen. I korthet 
går dette ut på at gardsoverdragelsen har vært en lang prosess og at det har tatt tid å 
komme til en beslutning om hvem av tre søsken som skulle overta.  
 
Ønsket om utsettelse av boplikt er begrunnet med at han og familien bor i Oslo og p.t. ikke 
har planer om å flytte hjem til Øyer. Søkers livssituasjon er beskrevet nærmere i en e-post til 
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kommunen den 22. mai. Søker selv er daglig leder i et firma som leverer regnskapstjenester, 
innkjøpsordninger og finansieringsløsninger. Samboeren jobber som sjukepleier, er p.t. i en 
rehabiliteringsfase og jobber redusert. Sammen har de en sønn på 18 mnd.  
 
Planene framover er at han skal fjernstyre garden fra Oslo med faren, naboer og rådgivende 
instanser til hjelp. Han ser mulighetene for å leie bort fjøset slik at dette kan bli nytta, 
dyrkamarka går i utleie og skal fortsatt leies bort.  
 
Vesentlig for saken er at foreldrene fortsatt skal kunne bo på garden, selv etter at de har 
overdratt den. Hva som blir løsningen i det lange løp er åpent. 
 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Driftsenheten består av Oppigard Gillebu og Hasli. I Hasli er tunet fradelt og i 1998 overdratt 
til farbroren Torger Gillebo. Kårboligen i Hasli er omsøkt fradelt og søknaden er under 
behandling som dispensasjonssak fra kommuneplanens arealdel. 
 
Dyrkamarka på enheten er bortleid til to gardbrukere i bygda. Oppigard Gillebu har seter på 
Keiken. Hasli har seter på Brettdalen, her er bebyggelsen skilt fra som fritidsfeste og 
festeretten er overført til farbroren Agnar Gillebo. 
 
Lovgrunnlaget:  
Formålet med konsesjonsloven (konsl.) jf. § 1, er å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- 
og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
1. framtidige generasjoners behov  
2. landbruksnæringen  
3. behovet for utbyggingsgrunn  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. hensynet til bosettingen  
 
Det følger av konsl. § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten konsesjon.  
Etter konsl. § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når eieren er 
beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til 
eiendommen. Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka eller mer enn 500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at 
erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se 
konsl. § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er 
nødvendig med konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta 
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hensynet til bosetting, hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i 
framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen må han søke konsesjon selv om 
han er i nær slekt eller odelsberettiget.  
 
Vurdering: 
Spørsmålet om boplikt  
Etter konsesjonsloven § 11 kan det settes vilkår for konsesjon. I denne saken er det 
spørsmålet om boplikt som er vesentlig da søker allerede eier eiendommen. § 11 andre ledd 
har følgende bestemmelse om boplikt;  
 
«Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta 
stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig 
plikt for eier.»  
 
Bestemmelsen i konsesjonsloven § 11 andre ledd krever at myndighetene vurderer  
. hensynet til bosetning  
. hensynet til helhetlig ressursforvaltning og  
. hensynet til kulturlandskapet  
 
Rådmannen skal nedenfor vurdere hvert av momentene.  
 
a. Hensynet til bosetting  
 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M-03/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av 
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Oppigard Gillebu er en sentralt beliggende landbrukseiendom i Nordbygda, et område der 
fraflytting sannsynligvis ikke vil være et problem. Rådmannen mener således at hensynet til 
bosetting i mindre grad taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt.  
 
b. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning  
 
Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de 
samlede ressursene på eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger 
og øvrige deler av eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige 
generasjoners behov og sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan 
legge grunnlag for fortsatt drift og bosetting.  
 
På Oppigard Gillebu er det ikke selvstendig drift i dag, fjøset står tomt, men jorda og skogen 
blir drevet. Etter lokal målestokk er garden å regne for et middels stort bruk. Søker 
planlegger evt. å leie bort fjøset, det er dog ingen garanti for at det faktisk blir drift på garden 
under hans eierskap.  
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Det er en kjensgjerning at arealer og andre driftsressurser som er drevet på leiebasis i mindre 
grad enn ved at eieren selv driver skjøttes og vedlikeholdes i det lange løp. Under en slik eier- 
og driftsform kan driftsressursene på Oppigard Gillebu være sårbare i et lengre perspektiv. 
Brukerfamiliens stedlige tilværelse kan derfor være vesentlig, både for den løpende 
beredskapen på garden, og med tanke på å skulle opprettholde ei driftsform f.eks. med 
husdyr i framtida.  
 
Som eier av en landbrukseiendom er en som regel også andelseier i vegforeninger, 
grunneierlag, felles sperregjerder m.m. Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig 
tilsyn, dette er også i stor grad dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller 
ved eiendommen, vil ofte innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne. For hver 
eiendom hvor eier for det meste befinner seg utenfor kommunen så vil det bety en ekstra 
byrde for de øvrige som har ansvar for slike fellesanliggender.  
 
Rådmannen mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med tyngde taler 
for å oppstille vilkår om personlig boplikt på denne eiendommen.  
 
c. Hensynet til kulturlandskapet  
 
Rådmannen mener også at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet 
enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet man har hatt for 
å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som kan forvalte og 
vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre eksistensiell 
betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i pakt med landskapet, 
noe som ikke synes å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen.  
 
Kulturlandskapet på Oppigard Gillebu har vært godt ivaretatt frem til nå. Som omtalt under 
bokstav b) ovenfor kan det hefte usikkerhet med den fremtidige forvaltningen av gårdens 
ressurser, så lenge man i hovedsak baserer driften på innleid hjelp eller på utleie av 
driftsapparatet. Konsesjonssøkers livssituasjon er dessuten en hektisk livsfase der barns 
oppvekst, skolegang, omgang med venner mm, vil gjøre det mer krevende å tilbringe mye tid 
på gården. Rådmannen legger til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av 
kulturlandskapet dersom en familie bor på gården, og at dette vil være med å forme 
kulturlandskapet.  
 
Gården har en sentral beliggenhet i Øyer og i et område med høy jordbruksaktivitet. 
Dyrkamarka ned for gardstunet er av den mest fruktbare i bygda og er velegnet bl.a. til 
grønnsaksproduksjon. Hensynet til kulturlandskapet får av denne årsak ekstra tyngde.  
 
Rådmannen mener etter dette at hensynet til kulturlandskapet klart taler for å oppstille 
vilkår om personlig boplikt på denne eiendommen.  
 
Konsesjonssøkers livssituasjon:  
Etter bestemmelsene i konsesjonsloven § 9 kan søkes livssituasjon og tilhørighet til 
eiendommen tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Selv om vurderingstemaet 
ikke direkte følger av § 11 andre ledd, vil slike forhold likevel kunne være relevante dersom 
momentene som er gjennomgått under punkt 3 ikke peker i en bestemt retning. Rådmannen 
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mener som det fremgår ovenfor at særlig hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt. Rådmannen vil likevel knytte 
noen merknader til konsesjonssøkers livssituasjon.  
 
I søknaden framgår det at det ikke primært er noe plan eller ønske fra konsesjonssøker å 
flytte til Øyer. Gardsoverdragelsen anses å være et praktisk ledd i en større prosess der ett 
skritt kan føre til et neste skritt mot en langsiktig løsning. Her trekkes inn både egen alder, 
barn og nevø/nieses alder mm og at det kan være mange muligheter i framtida for hvem som 
til syvende og sist skal ta over og bebo eiendommen.  
 
Rådmannen har forståelse for situasjon til søker og ser at det kan ha vært viktig å få tatt det 
første skrittet med en overdragelse. Dette innebærer bl.a. at søsken endrer status fra å være 
potensielle gardsovertagere med odelsrett til kun å være blant foreldrenes arvinger. På den 
annen side kunne han valgt å ikke ta over garden slik at den heller kunne blitt solgt til noen 
utenom familien og som har interesse for å bo og livnære seg på en slik eiendom.  
 
Søker har ikke vært særlig tydelig på hva som er vesentlig for ikke å kunne flytte til Øyer. I det 
ligger at det ikke er tydeliggjort hva som klart hindrer familien i å flytte til Øyer, utover at det 
framstår som mest bekvemt å opprettholde dagens situasjon. Rådmannen legger til grunn at 
det i Lillehammer-regionen er et velfungerende arbeidsmarked både innen økonomi-
/regnskapstjenester og sykehus-/helsetjenester. Det er også tilstrekkelige helsetjenester om 
det er nødvendig å ha disse i nærhet til bosted. Rådmannen mener at en normal 
arbeidssituasjon kan la seg forene med flytting til Øyer, det er godt kollektivtilbud, det er 
mulig å jobbe mye nettbasert osv. Når det gjelder barn så har ikke søker barn i skolepliktig 
alder ennå, noe som vil gjøre det lettere å flytte enn etter skolestart. Etter rådmannens syn 
er det derfor ingen særlige grunner for at søkers livssituasjon er til hinder for flytting. 
Rådmannen ser ikke at personlig boplikt for en periode vil være så tyngende for søker at det 
ikke kan ilegges som konsesjonsvilkår.  
 
Beboelseshusenes tilstand:  
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
mot å pålegge boplikt. Det nevnes i søknaden at hovedhuset etter planen skal gå gjennom en 
modernisering. Rådmannen vil presisere at det er to bolighus på eiendommen, i tillegg til ett 
som er omsøkt fradelt i Hasli og enda ett som står på utskilt tomt og som Arnfinn Gillebo har 
beholdt etter overdragelsen. Rådmannen mener at garden er godt egnet som bosted.  
 
 
Samlet vurdering:  
Rådmannen er kommet til at boplikt på Oppigard Gillebu er vesentlig og at konsesjonssøker 
bør pålegges en personlig boplikt i fem år.  
 
Så til spørsmålet om tilflyttingsfrist. Normalt er denne på ett år, Fridtjof Leif Gillebo har søkt 
om en utsettelse i fem år. Rådmannen tolker det slik at det søkes om en samlet 
tilflyttingsfrist på fem år (ett år + fire år).  
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En har forståelse for at det for familien har vært viktigst å få avklart hvem av barna som skal 
overta. Samtidig må det nevnes at å overta en gard er en aktiv handling som man selv velger 
og som en også kan velge bort.  
 
En kan ha forståelse for at dette med tilflytting ikke har vært drivende for 
gardsoverdragelsen. Likevel mener rådmannen at dette momentet burde vært en del av 
beslutningen for å velge å overta. Konsesjonssøker er 44 år og bør ha gjort sine vurderinger 
om dette. Så er det personlige og private forhold som tilsier at det kan være vanskelig å 
planlegge. Søker legger også opp til at garden til en viss grad skal skjøttes av faren. 
Rådmannen vil advare mot å legge et unødig press på foreldregenerasjonen i forhold til å 
bebo og ha ansvaret for garden.  
 
Rådmannen mener det ikke vil være til forringelse av eiendommen eller av boplikten som 
institutt om søker innvilges en begrenset utsettelse av tilflyttingsfristen. Samtidig må det 
presiseres at dette ikke kan bli en sovepute og at Gillebo må bruke denne tiden til å beslutte 
om han faktisk ønsker å flytte til Øyer. Ut fra at det ikke foreligger et mer konkret begrunnet 
behov for fristutsettelse mener rådmannen at tre år bør være tilstrekkelig for å komme til en 
beslutning. Det bør være tilstrekkelig til å modernisere hovedbygningen på garden, til evt. 
områ seg i arbeidsmarkedet og familien vil være godt etablert i Øyer til sønnen starter på 
skolen.  
 
Dersom kommunen velger å gi en fem års utsettelse på tilflyttingsfristen, uten nærmere 
begrunnelse, kan dette bli oppfattet som en praksis der det nærmest slavisk gis fem års 
henstand.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppistuen Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen tre år etter overtagelse (21.03.2022) og bebor 
eiendommen i minimum fem år 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelser av boplikten 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 57/1 KVAM, SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1011     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling av 8. april 2019 
2. Situasjonsplan som viser planlagt fjøsbygg av 14. mars 2019 
3. Revidert situasjonsplan av 14. mai 2019 
4. E-post fra Frants Eirik Kvam av 10.05.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Frants Eirik Kvam har søkt om å dele fra nærmere 50 daa fra garden Kvam for å selge dette til 
Ro Eie AS som tilleggsareal til eksisterende fjøstomt på 33 daa. Søknaden følger av planer om 
å føre opp en ny driftsbygning i tilknytning til eksisterende purkefjøs. Etter dialog med 
kommunen er søknaden redusert til ca 4,6 daa som er i samsvar med det faktiske behovet i 
forbindelse med fjøsbygginga. Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, mellom anna 
for at eksisterende virksomhet skal ha mulighet til å utvikle seg. Rådmannen er imidlertid av 
den oppfatning at det kun kan fradeles areal til fjøsbygging og at ikke eiendommen til Ro Eie 
As skal vokse seg arealmessig større, enn det som er nødvendig for den konkrete 
virksomheten som foregår i disse fjøsene.  
 
Saksutredning: 
Frants Eirik Kvam (heretter FEK) eier garden Kvam 57/1 i Nordbygda. På garden er det 
kornproduksjon. I tilknytning til garden er det også en større svineproduksjon, et såkalt nav i 
en purkering. Tov Kvam (far til FEK.) etablerte på 1990-tallet Rompa purkering. I dag består 
dette av et eiendoms-/holdingselskap Ro Eie As og driftsselskapet Ro Drift AS. FEK eier 80% 
av aksjene i morselskapet, Tov Kvam eier 20%. 
 
Purkeringen driver sin virksomhet i hovedsak på ei utskilt tomt fra garden, g/bnr 57/12. 
Denne ble fradelt i 2006, er på nesten 33 daa og huser bl.a. et purkefjøs på rundt 4.000 kvm. 
Det er Ro Eie AS som eier denne eiendommen. I 2013 ble det fradelt ei tilleggstomt på 3,7 
daa, denne står fortsatt med FEK som hjemmelshaver. Denne var ment å huse et tilbygg men 
de planene ble satt på vent. 
 
Nå planlegger Ro Eie AS å oppføre et rekrutteringsfjøs ved siden av det andre fjøset. Bygget 
skal være på 16*90 meter (1.440 kvm). Dette skal avløse den delen av virksomheten som nå 
bedrives i leieforhold mellom Ro Drift AS og FEK i det gamle fjøset oppe på garden på Kvam. I 
forbindelse med dette prosjektet har FEK søkt om å få fradele et areal på om lag 50 daa rundt 
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purkefjøset slik at dette kunne sammenslås med den allerede fradelte fjøstomta. 
Begrunnelsen for å søke et så stort areal fradelt var mulighetene for å utvikle eksisterende 
drift på mottakereiendommen. Etter dialog med Øyer kommune, landbrukskontoret, har 
delingssøknaden blitt moderert til om lag 4,6 daa som er mer i tråd med det faktiske behovet 
for å kunne få et nytt fjøs innplassert på ei tilstrekkelig tomt.  
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
  
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven  
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». 
 
Vurdering: 
Saksbehandling 
Det er ikke dyrka eller dyrkbart areal innenfor området som søkes fradelt. Det er derfor ikke 
nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordloven § 9.  
 
Arealet som skal fradeles skal nyttes til fjøstomt i et aksjeselskap. Hadde formålet vært anna 
næringsvirksomhet enn landbruk, kunne tillatelse til fradeling ikke kunnet gis uten 
dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2. Så lenge formålet med fradelingen er 
oppføring av grisehus mener rådmannen at tiltaket er innenfor LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Generelt om deling av landbrukseiendom 
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på 
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et bruk bør holdes samlet, dette for å ivareta de overordna målsettinger i landbrukspolitikken 
om robuste og rasjonelle bruk.  
 
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene 
økt lokalt handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder 
fradeling til tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og 
bruksstruktur. Dette følger som en konsekvens av at en stor del av dyrkamarka her i landet 
nå drives som leiejord.  
 
I lovendringen var det også vesentlig å endre fokus fra forbudstanken til at tillatelse faktisk 
skal gis, dersom det ikke er viktige momenter som taler imot. Ved fradeling av tilleggsjord 
kan det generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort kan overføres til eie til en aktiv 
næringsutøver. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I hovedsak har en 
regna det tradisjonelle familiebruket som tjenlig for samfunnet, da dette både gir 
arbeidsplass og bolig for brukerfamilien. 
 
Situasjonen på Kvam har utviklet seg i en retning som er utradisjonell i vårt område. 
Hovedvirksomheten er skilt ut fra garden, både mhp. areal/fjøsbygg og eierskap. P.t. er det 
eier av Kvam som har aksjemajoriteten i Ro Eie AS. Aksjer er imidlertid omsettelige og det er 
ikke konsesjonsplikt på erverv av aksjer. Dette innebærer at hele virksomheten i Ro Eie/Ro 
Drift eiermessig kan skilles fra garden ved privatrettslig kontrakt, evt. ved utlegg eller 
konkurs. Den utskilte eiendommen som fjøset står på vil ved et evt. salg heller ikke være 
konsesjonspliktig for kjøper siden dette er bebygd eiendom under 100 daa.  
 
Rådmannen mener kommunen i hovedsak bør unngå at drifta på gardene legges over i 
selskaper med begrenset ansvar eller at driftsbygninger og fjøstomter skilles fra. Dette ut fra 
at en mener den tradisjonelle eier- og bruksformen er mest samfunnstjenlig. I dette tilfellet 
er strukturen allerede etablert og en ser det som viktig å bidra til at bedriften kan ha 
utviklingsrom. Rådmannen mener derfor at det taler for å tillate en mindre utvidelse av 
fjøstomta, så lenge formålet er byggegrunn.  
 
Arealressursvernet: 
Ved deling skal det vurderes hvordan arealressursvernet blir hensyntatt og om deling vil 
forringe eiendommen som arealet deles fra. Rådmannen mener at arealet ikke har særlig 
betydning for det samlede ressursgrunnlaget på Kvam og at arealressursvernet ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Ved deling av landbrukseiendom skal en vurdere om delinga kan medføre ulemper både for 
drift av landbrukseiendommen og for miljøet og omgivelsene ellers. I dette ligger at ulemper 
for omgivelsene lett kan føre til interessemotsetninger, søksmål og sanksjoner fra 
utenforstående parter som i større og mindre grad blir berørt av tiltaket. Ulempene det er 
snakk om kan være både støy, støv og ikke minsts lukt- og insektplager.  
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Purkefjøset på Kvam ligger nokså usjenert til langs Nordbygdsvegen. Likevel er det tre 
boligeiendommer i nærområdet innenfor en radius av ca 300 meter. Det er ikke kjent for 
rådmannen om det har vært konflikter mellom nærings- og boliginteressene tidligere. Den 
nærmeste boligen ligger nå om lag 100 meter fra fjøset. Til byggetomta for det planlagte 
rekrutteringsfjøset er det ikke mer enn 50 meter. Det er viktig at det blir tatt hensyn til særlig 
denne naboeiendommen ved de tiltakene som nå skal iverksettes, dette for å unngå 
konflikter der kommunen kan komme i en uheldig stilling. For selve delingssaken er dette 
momentet ikke så tungtveiende at det alene tilsier at deling bør unngås. Det er ved 
byggesaksbehandlingen og særlig i forbindelse med ventilasjonsløsninger og etablering av 
evt. gjødsellager dette blir vesentlig.   
 
Helhetsvurdering: 
Rådmannen mener det er viktig at purkeringen med nav på Kvam gis muligheter til å utvikle 
seg. Det er også viktig at man fastholder viktige prinsipper som går på bruk og utvikling av 
landbrukseiendommene. Rådmannen mener deling i denne saken kan tilrås så lenge det er 
snakk om tomteutvidelse til fjøsformål. En vil samtidig presisere at det er viktig at dette ikke 
utvikler seg slik at dette etter hvert blir en fjøseiendom med dyrkamark eid av aksjeselskap. 
Det vil være en uønsket eier- og eiendomsform i landbruket.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling 
av ca 4,6 daa fra landbrukseiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan selges til 
eier av fjøstomta g/bnr 57/12. 

2. Det fradelte arealet kan ikke overskjøtes uten konsesjon. Kommunen behandler 
konsesjonssøknad på det fradelte arealet kun samtidig med konsesjonssøknad på den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 

3. Som vilkår for deling skal de fradelte parsellene, både den som deles fra nå og den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 ved overskjøting til Ro Eie AS sammenføyes med g/bnr 
57/12. 

4. Deling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket jf. jordloven § 12 
åttende ledd.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er 
tre uker etter at melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  

 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER SOM TILLEGGSAREAL TIL 
FJØSTOMT 
SØKER: RO EIE AS 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1026     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Konsesjonssøknad fra Ro Eie AS 
Kjøpekontrakt mellom partene Frants Eirik Kvam og Ro Eie AS 
 
Sammendrag: 
Ro Eie As søker konsesjon på to parseller på til sammen 8,4 daa som skal legges attåt tomta 
til purkefjøset på Kvam. Tomteutvidelse følger av en plan om å føre opp et nytt fjøs for 
rekruttering av purkeemner. Rådmannen mener søknaden bør imøtekommes slik at 
virksomheten har muligheter for utvikling. Samtidig mener rådmannen at en skal være 
aktsom med at denne type landbrukseiendommer arealmessig utvides mer enn til rene 
fjøstomter. En ser dette som en eiendomsform som ikke er ønskelig i landbruket. Det er 
heller ikke ønskelig at selskaper med begrenset ansvar skal eie landbrukseiendommer.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Ro Eie AS søker konsesjon på g/bnr 57/13 samt et areal på 4,6 daa som er omsøkt fradelt fra 
landbrukseiendommen Kvam g/bnr 57/1. Til sammen utgjør disse arealene om lag 8,4 daa 
skogsmark som skal legges til eiendommen g/bnr 57/12 som tilleggsareal. Formålet er 
utvidelse av fjøstomta til Ro Eie AS hvor det ligger et purkefjøs som tjener som nav i Rompa 
purkering under det juridiske navnet Ro Drift AS. Selger er Frants Eirik Kvam.  
 
Grunneiendommen g/bnr 57/13 ble godkjent fradelt i 2012 (oppmålt i 2013) men har ikke 
blitt overskjøtet fra Frants Eirik Kvam til Ro Eie AS. Det synes mest rasjonelt å foreta en 
samlet konsesjonsbehandling nå, betinget at det gis delingssamtykke til det nye arealet som 
er omsøkt fradelt. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
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2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Vurdering: 
Priskontroll: 
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-3/2017 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd men består kun av skogsmark. Ervervet 
skal derfor ikke underlegges priskontroll og kjøpesummen er ikke relevant informasjon ved 
konsesjonsbehandlingen.  
 
Driftsmessig god løsning: 
Ervervet innebærer en utvidelse av eksisterende fjøstomt men også at et areal som ligger att 
som ei stripe mellom fylkesvegen og det tidligere utskilte arealet blir slått sammen. Dette 
gjør tomteutformingen mer rasjonell.  
 
Arealet som søkes fradelt skal romme et fjøsbygg og det blir tilstrekkelig med plass rundt 
bygget slik at en har tilgang med traktor/lastebil m.m. i begge ender. Tomteutformingen er 
ikke større enn det som er nødvendig. Rådmannen mener dette er en god løsning for 
mottakereiendommen og for utvikling og drift av navet innenfor de foreliggende planer.  
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 
Ervervet vil bidra til å styrke en eksisterende virksomhet og til at bedriften får en bedre 
praktisk løsning på dyrelogistikken. Samtidig frikobles purkenavet i enda større grad fra 
Kvam. For garden Kvam betyr dette at den gamle driftsbygningen for så vidt blir ubenyttet og 
det vil ikke lenger være inntektsmuligheter som følge av utleie til Ro Drift AS.  
 
Som også nevnt i forutgående delingssak har rådmannen sine betenkeligheter med denne 
måten å organisere en landbruksvirksomhet. Det bidrar til å hule ut ressursgrunnlaget på 
garden og at det som egentlig skal være virksomheten på garden juridisk sett tilhører en 
annen enn eieren av garden. Over tid er dette ikke den eier- og driftsformen som samfunnet 
er best tjent med, selv om det for den enkelte næringsutøver kan være tjenlig for en kortere 
eller lengre periode. Det kan bidra til en oppsplitting av virksomheter og at en bringer nye 
eiere inn på en arena som tradisjonelt bare den selveiende bonde har tilgang. 
 
I dette tilfellet er loddet allerede kastet og det følger naturlig av tidligere disposisjoner at ei 
slik tomt kan utvides i takt med virksomhetsutviklingen.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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For kulturlandskapet vil ervervet få mindre betydning. Området rundt purkefjøset er allerede 
så pass preget av denne virksomheten at dette ervervet ikke bidrar til noe vesentlig preg på 
landskapet.  
 
Erververs kvalifikasjoner 
Ro Eie As er et selskap med begrenset ansvar og selskapets kvalifikasjoner vil enhver tid være 
avhengig av den kompetansen som er blant selskapets eiere og ansatte. Med Frants Eirik 
Kvam som eier og driver anses kvalifikasjonskravet å være tilfredsstilt.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/808     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev av 24.04.2019 fra Øyer Fjellstyre – Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i 
utmark 
Mail av 23.05.2019 fra Øyer fjellstyre – Tilleggsopplysning – Motorferdsel i forbindelse med 
bygging av ny Skjelbu. 
 
Sammendrag: 
Øyer fjellstyre skal sette opp ny bu til erstatning for Skjelbua og  i den forbindelse søkes det om 
tillatelse til: 

- Transport av pukk, grus, sement og isolasjon for å lage et godt fundament. 
- Transport av materialer, vinduer, dører og tak. 
- Transport av snekkerutstyr både inn til byggeplassen og hjem etter fullført arbeid. 

Så mye som mulig vil bli transportert inn med helikopter fra parkering ved Ner-Åstvatnet. 
Snekkerutstyr mm er planlagt transportert inn fra Oksbåsen med ATV og/eller traktor. For å få 
gjennomført grunnarbeider søkes det videre om tillatelse til å kjøre inn ei lett beltgående 
gravemaskin. 

Skjelbua ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor/ATV, samt innkjøring av 
gravemaskin må behandles etter denne forskriften. Dispensasjon for bruk av helikopter må 
behandelse etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Etter rådmannens vurdering vil ikke transporten slik som beskrevet ovenfor representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jf naturmangfoldloven §§ 8-12 og foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune, samt § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  at Øyer 
fjellstyre får tillatelse til bruk av helikopter i 2 dager for transport av byggemateriale, grus og sement. 
Øyer fjellstyre får videre tillatelse til bruk av traktor/ATV for transport av snekkerutstyr mm, samt 
tillatelse til å kjøre inn ei lett beltegående gravemaskin. 

 
Saksutredning: 
Øyer fjellstyre skal sette opp ny bu til erstatning for Skjelbua og søker i den forbindelse om tillatelse 
til motorferdsel i utmark. Det skal bygges ny bu fra grunnen av, samt et uthus ved siden av. Bua blir 
på 28 kvm utvendig og uthuset på 9 kvm. 
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I forbindelse med oppsetting av ny bu er det behov for: 

- Transport av pukk, grus, sement og isolasjon for å lage et godt fundament. 
- Transport av materialer, vinduer, dører og tak. 
- Transport av snekkerutstyr både inn til byggeplassen og hjem etter fullført arbeid. 

Så mye som mulig vil bli transportert inn med helikopter fra parkering ved Ner-Åstvatnet. Man 
regner med å få gjennomført helikoptertransporten på en dag, men for å være på den sikre siden 
søkes det om dispensasjon for bruk av helikopter 2 dager. 

Snekkerutstyr mm er planlagt transportert inn fra Oksbåsen med ATV og/eller traktor. Det er 
opparbeidet traktorveg fram til Tautern og videre derfra er det gamle kjørespor helt fram til Skjelbua. 
Det er tørrbakke hele vegen. 

Det er viktig at det gjøres et godt grunnarbeid og at man får laget et godt fundament for den nye bua. 
Det søkes derfor om tillatelse til å kjøre inn en liten beltegående gravemaskin. Denne er planlagt 
kjørt inn fra Ner-Åsta langs det gamle fe-råket. Dette er en delvis opparbeidet traktor/kjerreveg som 
går øst for Skyttilbekken, via Gråkorphaugen og videre fram til Skjelbua. Det er tørrbakke hele vegen. 

Skjelbua ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor/ATV, samt innkjøring av 
gravemaskin må behandles etter denne forskriften. Dispensasjon for bruk av helikopter må 
behandelse etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Lovgrunnlag 

Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad 
gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og 
som ikke kan dekkes på annen måte.  

Etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag kan kommunen når særlige grunner foreligger 
gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller 
med hjemmel i loven. 

Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for natur og 
naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel 
til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 

Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-
12. 

 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre 
av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 

Bruk av helikopter er en svært effektiv og skånsom måte å få fraktet inn byggematerialer på.  Fra 
Oksbåsen og inn til Skjelbua er det et etablert kjørespor  - en traktorveg som har blir brukt  for 
transport at materialer og utstyr til både setrene og hyttene som ligger innover langs denne traseen.  
Det er ønskelig at dispensasjoner for barmarkskjøring blir kanalisert til etablerte kjørespor. 
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Etter Rådmannens vurdering er det viktig at det blir gjort et skikkelig grunnarbeid og at man får laget 
et godt fundament når det skal settes opp ny bu og rådmannen ser at det vil være behov for å få 
fraktet inn ei lett beltegående gravemaskin for å få utført denne jobben. Etter rådmannens vurdering 
er fe-råket på østsiden av Skyttilbekken det beste alternativet for slik transport. Rådmannen mener 
videre at de åpne buene til fjellstyre er viktig for allmennhetens muligheter til å benytte Øyerfjellet 
og at dette er viktig i et folkehelseperspektiv. 

Etter rådmannens vurdering vil ikke transporten slik som beskrevet ovenfor representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Det er ikke søkt om et bestemt antall turer med helikopter eller ATV/traktor. Det oppgis i søknaden 
at arbeidet blir lagt opp slik at det blir minst mulig turer og søker ber om forståelse for det. 
Rådmannen ser at det kan være vanskelig å fastslå hvor mange turer det vil bli behov for. Som et 
alternativ til dette mener rådmannen at det kan føres logg over omfanget av motorferdselen og at 
dette rapporteres til Øyer kommune etter endt sesong. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, samt § 
6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  får Øyer fjellstyre tillatelse til bruk av helikopter i 2 
dager for transport av byggemateriale, grus og sement. Øyer fjellstyre får videre tillatelse til bruk av 
traktor/ATV for transport av snekkerutstyr mm, samt tillatelse til å kjøre inn ei lett beltegående 
gravemaskin. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019 

- Transport av snekkerutstyr mm skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen. 

- Lett beltegående gravemaskin skal kjøres inn fra Ner-Åsta langs fe-råket. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 

- Det føres logg for motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt sesong.  

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: INGER OG SEVERIN REICHMUTH 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/845     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med renovering av hytte ved Ner-Åstvatnet fikk Inger og Severin Reichmuth i 
2018 tillatelse til bruk av helikopter og ATV for transport av byggematerialer og utstyr fra 
parkering ved Ner-Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Fra parkeringa og bort til hytta 
er det ca 1200 meter. Det gjenstår div arbeider innvendig i hytta og det er behov for å 
transportere div materialer, kjøkkeninnredning og møbler bort til hytta. Søker ønsker å kjøre 
traktorvegen bort til brua over Neråst-åa og bære derfra, event bruke ATV hvis det er gode 
forhold. Under forutsetning om at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold, samt at 
motorferdselen begrenses til et minimum, så mener rådmannen at den omsøkte transporten 
kan gjennomføres uten vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, jf 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Inger og Severin Reichmith får 
tillatelse til transport av div materialer, kjøkkeninnredning og møbler fra parkering ved Ner-
Åstvatnet og inn til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138.  Det forutsettes at transporten fra brua 
over Neråst-åa og bort til hytta foretas med ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer 
som f.eks jernhest / kombitrack.  
 
Saksutredning: 
Inger og Severin Reichmuth fikk i 2018 tillatelse til bruk av helikopter for transport av 
byggematerialer fra parkering ved Ner-Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Det ble 
videre gitt tillatelse til bruk av ATV med henger, evnet andre lette beltegående kjøretøyer for 
transport av utstyr og mindre mengder materiell bort til hytta. 
 
Det gjenstår div arbeider innvendig i hytta og det er behov for å transportere div materialer, 
kjøkkeninnredning og møbler bort til hytta. Søker ønsker å kjøre traktorvegen bort til brua 
over Neråst-åa og bære derfra, event bruke ATV hvis det er gode forhold.  
Tiltaket – renovering av hytta er omsøkt og godkjent iht Pbl § 20-2, sak DS-PU 891/15.  
Hytta ligger øst for Ner-Åstvatnet, langs stien til Øver-Åstvatnet. Avstanden fra parkering er 
ca 1200 meter. Fra parkeringa og inn til brua over Neråst-åa er det et kjørespor som i det 
vesentlige går på fastmark. Innenfor brua og bort til hytta er det myr og delvis bløtt. Det er 
ikke søkt om et bestemt antall turer da dette er vanskelig å anslå ettersom det ikke er helt 
klart hvordan transporten blir. 
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Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Bruk av helikopter 
reguleres etter lov om motorferdsel § 6. 
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8 – 12. 

Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse: Det er et kjørespor inn til brua over Neråst-
åa. På innsiden av brua (mellom brua og hytta) er det myr og det bør ikke kjøres med tunge 
lass, i alle fall ikke når det er bløtt. Fjelloppsynet /daglig leder har tillit til at søker bruker sunn 
fornuft og vurderer forholdene. Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og 
fjellstyrets vedtak om delegering grunneiers tillatelse. 

 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
Søker har transportert inn det meste av materialer til renovering av hytta med helikopter. 
Dette er en meget skånsom måte å få fraktet inn materiell og utstyr på. Det ble i 2018 også 
gitt tillatelse til bruk av ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer for transport av div 
materiell og utstyr. Fra parkeringa ved Ner-Åstvatnet og bort til brua er det et kjørespor hvor 
det er kurant å få fraktet materiell og utstyr, og her kan det benyttes traktor. På andre siden 
av Neråståa er det myr og delvis bløtt så her må det benyttes lette kjøretøyer, ATV eller 
andre lette beltegående kjøretøyer som f.eks jernhest / kombitrack. Det er viktig at man tar 
hensyn til vær og føreforhold.  
Under forutsetning om at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold, samt at motorferdselen 
begrenses til et minimum, så mener rådmannen at den omsøkte transporten kan 
gjennomføres uten vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, jf 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Det er ikke søkt om et bestemt antall turer. Rådmannen ser at dette kan være vanskelig å 
anslå, da det ikke er bestemt hvordan transporten vil løses. Som et alternativ til dette mener 
rådmannen at det kan føres logg over motorferdselen og at dette rapporteres til Øyer 
kommune etter endt sesong. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Inger og Severin Reichmith tillatelse til transport av av div materialer, 
kjøkkeninnreding og møbler fra parkering ved Ner-Åstvatnet og inn til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 
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155/1/138.  Det forutsettes at transporten fra brua over Neråst-åa og bort til hytta foretas 
med ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer som f.eks jernhest / kombitrack.  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august 2019. Det skal tas hensyn til vær og 
føreforhold. 
- Transporten skal begrenses til et minimum. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det føres logg over motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt 
sesong. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ANDERS LEDUM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/1020     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med oppføring av nytt naust ved Goppollvatnet fikk Anders Ledum i 2018 tillatelse til å 
kjøre 2 turer med traktor for transport av sement, støpegrus og armeringsjern.  

Anders Ledum søker nå om tillatelse til transport av materialer for oppføring av naustet. Transporten 
vil forgå med traktor langs den samme trasen som ble brukt i fjor. Transporten foregår langs etablert 
traktorspor. Traseen er på ca 300 – 350 meter og det er tørrbakke hele veien. Det søkes om 4 turer. 

Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad 
gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  

Etter rådmannens vurdering vil transporten langs omsøkte trase ikke medføre vesentlig skade for 
natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Anders Ledum får tillatelse til bruk av 
traktor for transport av materialer i forbindelse med oppføring av naust ved Goppollvatnet. 

 
Saksutredning: 
I forbindelse med oppføring av nytt naust ved Goppollvatnet fikk Anders Ledum i 2018 tillatelse til å 
kjøre 2 turer med traktor for transport av sement, støpegrus og armeringsjern.  

Anders Ledum søker nå om tillatelse til transport av materialer for oppføring av naustet. Transporten 
vil forgå med traktor langs den samme trasen som ble brukt i fjor. Transporten foregår langs etablert 
traktorspor. Traseen er på ca 300 – 350 meter og det er tørrbakke hele veien. Det søkes om 4 turer. 

Tiltaket er godkjent av Øyer Fjellstyre og byggesøknaden er godkjent av Øyer kommune. 

Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad 
gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
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Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for natur og 
naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel 
til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse: Har fått tillatelse til å føre opp naust, og må få kjøre 
fram nødvendige materialer. Tørrbakke med unntak av kryssing av Goppollåa. Eldre traktorspor. 
Kurant sak. Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om 
delegering grunneiers tillatelse. 

 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre 
av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 

I Øyer er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Det gjelder spesielt 
barmarkskjøring. Det er likevel gitt dispensasjoner til nødvendige transporter i forbindelse med 
restaurering og vedlikehold av bygninger i fjellet. Dette der transporten kan kanaliseres til etablerte 
kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til slitasje på terreng og vegetasjon eller være til vesentlig 
skade for natur eller naturmiljø. 

Etter rådmannens vurdering vil transporten langs omsøkte trase ikke medføre vesentlig skade for 
natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. 

Det er imidlertid viktig at det tas hensyn ved passering av Goppollåa slik at det ikke oppstår 
terrengskade i elvekantene og at det ikke oppstår fare for erosjon. Videre bør transporten foretas på 
et tidspunkt som det er tørt for å unngå oppkjøring i terrenget. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Anders Ledum tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer i forbindelse med oppføring av 
naust ved Goppollvatnet. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 4 turer sommer/høst 2019. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/1029     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, ved og brensel til Jogrimen. Traktorvegen fra Oksbåsen til Jogrimen 
ligger i det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV for transport må behandles etter denne 
forskriften. Materialer for vedlikehold, ved og brensel bør så langt det lar seg gjøre 
transporteres inn på vinterføre. Søker fikk vinteren 2019 tillatelse til å bruke leiekjører (2 
turer) for transport av innventar, brensel og materiell for vedlikehold på Jogrimen. Praksisen i 
Øyer har vært, når det gjelder barmarkskjøring, at det kan gis tillatelse til et begrenset antall 
turer når transporten kanaliseres til etablerte kjørespor. Rådmannen mener at søker ut fra 
dette bør kunne dekke behovet for transport sommerstid med 3 turer med ATV med henger. 
Det følger også av motorferdselloven at motorferdselen i utmark bør begrenses til et 
minimum.  Etter rådmannens vurdering vil ikke en begrenset bruk av ATV med henger for 
transport av vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel representere noen vesentlig skade 
eller ulempe for natur og naturmiljø, jf nml §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 5 
i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv 
Kummen får tillatelse til å kjøre inntil 3 turer til Jogrimen med ATV med henger for transport 
av vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel. 
 
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, ved og brensel til Jogrimen. I 2018, sak 52/18, fikk Eiliv Kummen 
tillatelse til å kjøre 4 turer til Jogrimen. Dette for transport av materiell og utstyr forbindelse 
med vedlikehold av bygningsmassen på Jogrimen. I søknaden (2019) blir det opplyst at søker 
kun fikk gjennomført 2 turer i 2018. I 2017 fikk Kunmmen kun gjennomført 1 tur. Transporten 
vil foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen til Jogrimen. Dette er en traktorveg som i lang tid 
har vært benyttet for transport av materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs 
traseen. Traseen går for det meste på fastmark.  
Traktorvegen fra Oksbåsen til Jogrimen ligger i det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV for 
transport må behandles etter denne forskriften.  
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Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover disse bestemmelsene dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.   
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse: Traktorveg/kjørespor fra Oksbåsen, tørrbakke hele 
vegen. Kurant sak. Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om 
delegering grunneiers tillatelse. 

 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
Etter rådmannens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og husvære i 
fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å få fraktet 
inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte 
som mulig. Rådmannen vil  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse 
med nødvendige vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor.   
Fra Oksbåsen til Jogrimen er det en traktorveg som i lang tid har blitt brukt for transport av 
materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs traseen. Etter rådmannens 
vurdering vil  bruk av etablert kjøretrase, skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig 
slitasje, og man vil unngår nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man kjører langs 
oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides.  Det er videre viktig at man tar hensyn til 
vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. 
I forbindelse med tidligere behandling av søknader om transport til Jogrimen har 
saksbehandler vært i kontakt med søker og diskutert behovet for transport, herunder behov 
for antall turer. Søker opplyste da at antall turer kunne begrenses hvis man f.eks benyttet 
traktor med henger for transport, men at dette ville medføre mye større slitasje på vegen. 
Etter søkers vurdering var det mere skånsomt å transportere inn materialer o.l.  med ATV 
med henger, selv om dette ville fører til noen flere turer.  På Jogrimmen er det også en stor 
bygningsmasse – det er ett hovedhus, to mindre hytter, badstue og uthus, og dette krever 
mere vedlikehold og et større behov for transport, sammenlignet med transportbehovet ved 
en enkel hytte. 
Som nevnt ovenfor bør materialer for vedlikehold, ved og brensel så langt det lar seg gjøre 
transporteres inn på vinterføre. Søker fikk vinteren 2019 tillatelse til å bruke leiekjører (2 
turer) for transport av innventar, brensel og materiell for vedlikehold på Jogrimen. Praksisen i 
Øyer har vært, når det gjelder barmarkskjøring, at det kan gis tillatelse til et begrenset antall 
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turer når transporten kanaliseres til etablerte kjørespor. Rådmannen mener at søker ut fra 
dette bør kunne dekke behovet for transport sommerstid med 3 turer med ATV med henger. 
Det følger også av motorferdselloven at motorferdselen i utmark bør begrenses til et 
minimum.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke en begrenset bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel representere noen vesentlig skade eller ulempe 
for natur og naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til å kjøre inntil 3 turer til Jogrimen med ATV med 
henger for transport av vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- Tillatelsen gjelder tom september 2019. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: JOHAN SOLBERG 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/756   Unntatt offentlighet ofl §13 

fvl §13  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/19 Planutvalget 04.06.2019 
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MOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT AV BÅT TIL ØVER-ÅSTVATNET OG 
ØYSTEINSVATNET 
SØKER: HELGE HAUGERUD 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/1083     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Helge Haugerud søker om tillatelse til transport av båt for utsetting av båt ved 
Øysteinsvatnet og ved Øver-Åstvatnet. Transporten er tenkt gjennomført med ATV med 
henger. Transporten til Øver-Åstvatnet er planlagt fra Oksbåsen og transporten inn til 
Øysteinsvatnet er planlagt fra Åstdalsetra. Øver-Åstvatnet og traseen fra Åstdalsetra til 
Øysteinsvatnet ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og bruk av ATV for transport av 
båt må behandles etter denne forskriften. Etter rådmannens vurdering vil transporten langs 
omsøkte traseer ikke medføre vesentlig skade for natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. 
Rådmannen foreslår med hjemmel § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune at Helge Haugerud får tillatelse til bruk av ATV for transport av båt 
til Øver-Åstvatnet og til Øysteinsvatnet. 
 
Saksutredning: 
Helge Haugerud søker om tillatelse til transport av båt for utsetting av båt ved 
Øysteinsvatnet og ved Øver-Åstvatnet. Transporten er tenkt gjennomført med ATV med 
henger. Transporten til Øver-Åstvatnet er planlagt fra Oksbåsen og transporten inn til 
Øysteinsvatnet er planlagt fra Åstdalsetra. Søker har opplyst at transporten vil bli 
gjennomført i tørre perioder og etter samråd med Fjelloppsynet. Transporten vil foregå langs 
opparbeidet traktorveg/etablerte kjørespor. 
 
Øver-Åstvatnet og traseen fra Åstdalsetra og inn til Øysteinsvatnet ligger innenfor det som er 
definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune og bruk av ATV for transport av båt må behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
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Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Til begge steder går det 
traktorveg/kjørespor, som uten problemer kan kjøres med ATV. Ved Øver-Åstvatnet er det 
bløt mark rundt det meste av vatnet, det bør utvises forsiktighet så det ikke settes varige 
kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med håndmakt de siste metrene. Begge sakene 
er kurante. Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak 
om delegering grunneiers tillatelse. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Dette gjelder 
spesielt barmarkskjøring. Det har likevel blitt gitt dispensasjoner til nødvendige transporter 
der transporten kan kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten ikke fører til 
slitasje på terreng og vegetasjon eller vil være til vesentlig skade for natur eller naturmiljø. 
Ved Øver-Åstvatnet er det imidlertid bløt mark rundt det meste av vatnet, så her bør det 
utvises forsiktighet så det ikke settes varige kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med 
håndmakt de siste metrene. 
 
Etter rådmannens vurdering vil transporten langs omsøkte traseer ikke medføre vesentlig 
skade for natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Helge Haugerud tillatelse til bruk av ATV for transport av båt til Øver-Åstvatnet og til 
Øysteinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) til Øver-Åstvatnet og 1 tur (tur/retur) til Øysteinsvatnet. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra Oksbåsen og fra Åstdalsetra. 
- Ved Øver-Åstvatnet er det bløt mark rundt det meste av vatnet, så her bør det utvises 
forsiktighet så det ikke settes varige kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med 
håndmakt de siste metrene. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
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- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
 


